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Meerderheid voor tijdelijke 
noodopvang asielzoekers
Castricum - Donderdag 17 
september wordt een mo-
tie behandeld van de PvdA, 
D66, GroenLinks en SP. 
Daarmee wordt het college 
wordt actief te zoeken, mo-
gelijk samen met andere ge-
meenten, naar bestaande, 
leegstaande gebouwen met 
als doel een bijdrage te leve-
ren aan de tijdelijke huisves-
ting van asielzoekers. 
De VrijeLijst en het CDA lie-
ten via Twitter weten de mo-
tie te steunen, waardoor er 
een meerderheid is. Verder 

wordt gevraagd om inwo-
ners en maatschappelijke 
organisaties die de handen 
uit de mouwen willen steken 
actief te steunen. En in over-
leg met het COA te zoeken 
naar mogelijkheden om be-
lemmeringen in de tijdelijk 
verspreide opvang van asiel-
zoekers op te heffen. 

Ondertussen verenigen ver-
schillende bewoners zich om 
waar mogelijk hulp te bieden 
aan vluchtelingen die opge-
vangen worden in de regio. 

Vermiste man aangetroffen
Regio - Het lichaam van 
Stephan Ardesch (35), die 
sinds donderdagochtend ver-
mist was, is gevonden. In sa-
menwerking met Reddings-
brigade, PWN, Reddings-
hondenwerkgroep Wester-

voort en een helikopter is er 
een zoekactie geweest in het 
duingebied. De man is door 
één van de honden levenloos 
aangetroffen in het duinge-
bied. Een misdrijf wordt uit-
gesloten.

Hilarische kermisrun
Limmen - De kermisrun was 
weer een fantastisch evene-
ment, voor zowel deelnemers 
als toeschouwers. Het par-
cours wordt afgewisseld met 
hilarische hindernissen. Zo 
moesten de runners klimmen 
over een hoge muur, klau-

teren over sloopauto’s, krui-
pen door buizen, hun weg 
vinden in een totaal verduis-
terde ruimte, er waren aller-
lei glij-, slinger- evenwicht- 
en ploeterhindernissen op en 
door Het Stet. Aan het eind 
van elke ronde werd iedereen 

schoongespoten door het 
Limmense brandweercorps. 
De start werd dit jaar ingeleid 
met aanmoedigende woor-
den van pastor Ollings en een 
zegenende eerste aanvang 
om en door de kerk. 

De wisselbeker voor de eer-
ste man die na drie rondes 
de fi nish bereikte is naar Jac-
co Koot gegaan. De snel-
ste vrouw was Marion Dek-
ker. Onder de jeugd behaal-
de Milan Beentjes (12) als 
eerste de eindstreep. De prijs 
voor de meest ludieke runner 
is door Jac Kaandorp gewon-
nen. 
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Bij elke € 25,- aan boodschappen ontvangt u van 19 augustus 2015 tot en met 22 september 2015 
één gratis © Disney·Pixar DVD-voucher. Eén voucher met een bijbetaling van € 3,99 geeft recht 
op één © Disney·Pixar DVD naar keuze.

Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/disney
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50%	  korting	  

	  
4	  SLAVINKEN	  +	  	  

800GR	  AARDAPPEL	  
700GR	  SPERZIEBONEN	  

Samen	  	  €	  7,99	  
VLEESWARENTRIO	  

BACON	  
LEVERWORST	  
6	  EIEREN	  
	  	  	  	  	  

Burgemeester	  Mooijstr	  29	  /	  37	  	  	  Castricum	  	  	  	  	  
	  

€	  4,99	  
Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

0251 - 652 430

SCHNITZELS
50% KORTING

 
4 SLAVINKEN +

800 GR. AARDAPPEL
400 GR. SPERZIEBONEN

 Samen €7,99

€4,99

VLEESWARENTRIO

BACON
LEVERWORST
6 EIEREN

Bezoek 
Tata Steel op 
10 oktober 

2015!
Aanmelden via 

www.tatasteel.nl
Zie advertentie op pagina 13
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Beperking verkoop 
huurwoningen

Castricum - Kennemer Wo-
nen, maar ook Woonwaard, 
Van Alckmaer en Woning-
bouwvereniging Langedijk 
beperken dit jaar de verkoop 
van sociale huurwoningen. 
Dit doen zij omdat de vraag 
naar sociale huurwoningen 
de afgelopen tijd sterk is toe-
genomen. Dat is vooral merk-
baar door een groter aantal 
statushouders die recht heb-
ben op huisvesting. De cor-
poraties vinden het van be-
lang om de voorraad nu en 
in 2016 zo ruim mogelijk te 
houden.
De corporaties in deze regio 
zullen in 2015 zo¹n 15% van 
de vrijkomende woningen 
aan statushouders verhuren. 
Het gevolg daarvan is dat de 
wachttijd voor alle woning-
zoekenden oploopt. Om dat 
te beperken stoppen de vier 
corporaties vrijwel geheel 
met de verkoop van socia-
le huurwoningen. Daarnaast 
bekijken de corporaties of er 
andere maatregelen mogelijk 

zijn. Voor de corporaties be-
tekent dit dat zij minder in-
komsten hebben uit de ver-
koop van woningen. ,,Het is 
belangrijker dat we nu ant-
woord geven op de toene-
mende vraag naar sociale 
huurwoningen”, zo stellen de 
vier corporaties.
Het ministerie van BZK stelt 
jaarlijks vast hoeveel vergun-
ninghouders een gemeente 
moet huisvesten. Gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor de 
huisvesting van mensen met 
een verblijfsvergunning en 
doen daarbij een beroep op 
woningcorporaties. Status-
houders behoren tot de doel-
groep van corporaties. De 
gemeenten in de regio heb-
ben de corporaties gevraagd 
om de voorraad betaalba-
re woningen zo ruim moge-
lijk te houden. Met de beper-
king van de verkoop geven 
Woonwaard, Kennemer Wo-
nen, Van Alckmaer en Wo-
ningbouwvereniging Lange-
dijk daar gehoor aan.

Castricum - Kees Zonne-
veld is vooral bekend als 
voormalig postbode in Cas-
tricum, maar je kunt hem 
ook zo aantreffen als fi etsen-
reparateur namens de Fiet-
sersbond of pleiter voor goe-
de zaken als hulp aan ‘t Die-
renduintje. Zondag was hij 
kapper tijdens de Open Mo-
numentendagen die in teken 
stonden van Kunst en Am-
bacht. Bij de Duynkant, het 
onderkomen van de werk-
groep Oud-Castricum, knip-
te Kees het haar van ver-
schillende heren in het ka-
der van oude ambachten, 

zoals de heer Brouwer die 
op de foto te zien is. ,,Ik ben, 
net zoals mijn vader vroe-
ger was in Bakkum, gedi-
plomeerd herenkapper”, laat 
Kees weten. De monumen-
ten werden goed bezocht 
en dat was mede te danken 
aan het goede weer. ,,Heel 
goed voor mijn conditie”, al-
dus Frits van Daalen van Het 
Oude Raadhuis op Twitter. 
Hij heeft de trappen van het 
hotel vele malen beklommen 
om de bezoekers te bege-
leiden naar het torentje van 
het historische gebouw. Fo-
to: Henk Hommes.

Leerlingen maken 
vogelspotwanden

Castricum - Op 7, 8 en 10 
september vonden er in het 
recreatiegebied Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer maat-
schappelijke stages plaats. 
Leerlingen van 2 vwo, 2 havo 
en 2 gymnasium van het 
Bonhoeffercollege hebben 
twee nieuwe vogelspotwan-
den gemaakt langs het wan-
delpad in de Dorregeester-
polder in Uitgeest. Dit ge-
beurde onder leiding van do-
centen van de school en me-
dewerkers van het Recreatie-
schap Alkmaarder- en Uit-
geestermeer.
 
Voor het maken van de vo-
gelspotwanden moesten de 

leerlingen eerst een aantal 
wilgen snoeien op recreatie-
terrein Zwaansmeer in Uit-
geest. Hierna werden de tak-
ken tot zogenaamde wiepen-
rollen gebundeld van wel vier 
meter lang en met z’n twee-
en of meer naar de werkboot 
van het recreatieschap ge-
sleept. Met de boot staken 
de leerlingen het Uitgeester-
meer over om de rollen naar 
de nieuwe locaties van de vo-
gelspotwanden te brengen. 
Hier moesten de leerlingen 
palen slaan waartussen ze de 
wiepenrollen in mochten leg-
gen. Nu staan er twee mooie 
nieuwe vogelspotwanden in 
de Dorregeesterpolder. 

Gratis lezing over 
auto-immuunziekten

Regio - Auto-immuunziek-
ten vormen de derde meest 
voorkomende chronische 
ziekte. Op dinsdagavond 29 
september houdt Frank Jon-
kers, oprichter van BodyS-
witch, een lezing over dit on-
derwerp. Frank: ,,Enkele be-
kende voorbeelden zijn Dia-
betes I en II oftewel suiker-
ziekte, schildklierproblemen, 
Crohn, Lupus, reumatoïde 
artritis, MS en fybromyalgie. 
Maar ook dementie, Alzhei-
mer en Parkinson. De lezing 
is bedoeld voor iedereen die 
meer informatie wil over de 
lichaamsvriendelijke behan-
delmogelijkheden, maar die 
vaak niet bekend zijn.”
Ziektebeelden waarbij het 
auto-immuunsysteem on-
aangepast reageert, wor-
den auto-immuunziekten 
genoemd. ,,Klachten heb-
ben vaak te maken met spie-
ren, gewrichten, huid en in-
terne organen, zoals nieren, 

hart, longen en bloedvaten. 
Uit studies blijkt dat slechts 
25% van de ziektebeelden 
waarbij auto-immuniteit een 
rol speelt, wordt bepaald 
door genetica, dus erfelij-
ke factoren.  Omgevingsfac-
toren bepalen voor 75% het 
ontstaan van auto-immuni-
teit, de belangrijkste zijn voe-
ding, stress, toxines en in-
fectieziekten. De oorzaak 
ligt meestal in een complex 
van factoren.” Vaak wordt 
onnodig gebruik gemaakt 
van zware, voor het lichaam 
schadelijke, immuunsysteem 
onderdrukkende medicatie, 
aldus Frank. ,,Daardoor wordt 
de situatie in veel gevallen 
nog slechter, of onderdrukt 
terwijl de oorzaak niet wordt 
weggenomen. In veel geval-
len is een auto-immuunziek-
te omkeerbaar. Nieuwe in-
zichten en mogelijkheden 
komen aan bod. Meer weten 
over het ontstaan of wat er 
nog meer mogelijk is?  Kom 
dan naar de lezing.” De le-
zing wordt gehouden in het 
opleidingslokaal van BodyS-
witch aan de Rijksstraatweg 
55, te Heemskerk op dinsdag  
29 september en duurt van 
19.30 uur tot 21.00 uur. De le-
zing is gratis. Aanmelden kan 
via info@bodyswitch.nl of via  
tel. 0251-745 084. Kijk ook op 
www.bodyswitch.nl. 
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
The Maze Runner: Scorch Trials - 3D

dinsdag 20.00 uur
The Maze Runner: Scorch Trials - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 18.45 uur

zondag 11.00 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Mia Madre
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Schone Handen

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Amy
zaterdag 18.45 uur

Mission Impossible 5
vrijdag 16.00  uur

zaterdag 13.00 uur   
zondag 11.00 uurwoensdag 14.00 uur   

De kleine Prins 
zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur   

Binnenste Buiten - 2D (NL)
zaterdag 13.00 uur   

zondag 13.30 uur   woensdag 14.00 uur   
Minions - 3D (NL)

Programma 17 sept t/m 23 sept 2015

Cascantar zoekt zangers
Castricum - Wie zin heeft 
om in een koor te gaan zin-
gen, kan dat uitproberen 
op maandag 21 septem-
ber. Cascantar, een Castri-
cums koor voor wereldmu-
ziek, houdt dan een open 
avond. Het koor maakt een 
verse start met nieuw reper-

toire en de nieuwe dirigen-
te Linny van der Weyden. Er 
is in alle stemgroepen ruim-
te voor één of twee extra zan-
gers, man of vrouw. Het koor 
bestaat nu uit 14 leden en het 
is de bedoeling om te groeien 
tot maximaal 22 zangers. Het 
koor is laagdrempelig. Men 

hoeft geen geschoold zan-
ger te zijn of noten te kun-
nen lezen. Cascantar oe-
fent elke maandagavond in 
het gebouw van de tafelten-
nisvereniging in Castricum. 
Er wordt daarbij toegewerkt 
naar optredens, die zo¹n keer 
of vier per jaar worden ge-
houden. Voor meer informa-
tie of aanmelding, mail naar: 
cascantar@outlook.com.

Vierde editie NK Keezen
Akersloot - Op zaterdag 3 
oktober start de vierde  edi-
tie van het NK Keezen in De 
Vriendschap. De eerste voor-
ronde is op zaterdag 3 ok-
tober, de tweede op zater-
dag 24 oktober. Van de beide 
voorronden gaan de honderd 
best scorende teams door 
naar de fi nale.
Deze vind plaats op zater-
dag 7 november. Voor de bei-

de voorronden zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar, 
inschrijven kan via www.
nk.keezbord.nl. Na Neder-
land, is keezbord.nl hard op 
weg om ook de rest van Eu-
ropa te veroveren. Inmiddels 
is het spel verkrijgbaar in het 
Nederlands, Duits, Engels 
en Frans. Voorzichtig wordt 
gedacht aan een Europees 
kampioenschap.

Zeezicht: trouwen aan 
zee én trouwfeest

Castricum - Zeezicht is een 
eigentijds en sfeervol strand-
paviljoen aan het mooiste 
strand van Nederland. Hier 
geniet iedereen het hele jaar 
door zeven dagen in de week  
van de ongerepte natuur, het 
weidse uitzicht én van de uit-
stekende kaart.
Bruiloftsfeesten zijn bij Zee-
zicht op voorhand een groot 
succes. Zeezicht biedt niet 
alleen een kwaliteitsrestau-
rant op het strand met uit-
stekende bediening en sfeer-
volle ambiance, maar vooral 
ook een mooie ruime feest-
zaal met een eigen terras en 
uitzicht over het strand en de 
zee. Hier is het mogelijk met 

de voeten in het zand elkaar 
het ja-woord te geven onder 
een romantisch prieel van 
bamboe. Gevolgd door een 
barbecue vanaf de ‘Green 
Eggs’, een walking diner, en/
of live cooking en afgesloten 
met een spetterende feest-
avond. Dit alles met de on-
dergaande zon op de achter-
grond. Zeezicht biedt naast 
trouwfeesten ook talloze an-
dere arrangementen aan, al-
tijd persoonlijk en op maat 
gesneden!
Meer informatie via 0251-
652855, info@strandpavil-
joenzeezicht.nl of kijk op 
www.strandpavil joenzee-
zicht.nl. 

Margriet Brandsma vertelt 
over Vluchtcode Vlinder 

Castricum - Voormalig 
NOS-verslaggeefster Mar-
griet Brandsma komt naar 
de bibliotheek om te vertel-

len over haar boek, Vlucht-
code vlinder, een verhaal 
over liefde, verraad en ver-
koop van gevangenen. Op 

donderdag 17 september is 
zij in Castricum. De lezing 
gaat om 20.00 uur van start. 
Vluchtcode Vlinder gaat over 
het echtpaar Ogertschnig uit 
Limmen. Rina uit Castricum 
werd verliefd op Michael uit 
de DDR en hij deed in 1973 
een vluchtpoging waarbij hij 

gesnapt is, maar na 26 maan-
den gevangenis is hij vrijge-
kocht  door de West-Duitse 
regering die de DDR daar-
voor miljarden gaf. Over dit 
verhaal van liefde, verraad 
en verkoop van gevangenen 
kunnen Margriet Brandsma 
en het echtpaar uitgebreid 

vertellen. Margriet Brandsma 
werkte onder meer twintig 
jaar voor het NOS journaal, 
als politiek- en algemeen 
verslaggever en ook als cor-
respondent in Berlijn. 
Aanmelden kan op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
via de agenda.

Maze Runner: Scorch Trials
In dit tweede deel van de 
epische Maze Runner sa-
ga, krijgen Thomas en de an-
dere Gladers te maken met 
hun grootste uitdaging tot 
nu toe: het zoeken naar aan-
wijzingen over de geheimzin-
nige en machtige organisa-
tie WCKD. De tocht voert ze 
naar de Scorch, een trooste-

loos landschap met onvoor-
stelbare en gevaarlijke hin-
dernissen. 
Samen met het verzet bin-
den de Gladers de strijd aan 
met de superieure kracht van 
WCKD en ontdekken zij dat 
de organisatie een schok-
kend plan voor hen in petto 
heeft.

Het leven van Margheri-
ta, een succesvol fi lmmaker, 
komt onder hoogspanning te 
staan wanneer haar moeder 
in het ziekenhuis wordt op-
genomen. Ze zit midden in de 
draaiperiode van haar nieuwe 
fi lm en heeft te maken met 
een pretentieuze Amerikaan-
se acteur. Met een ex-man, 

Mia Madre een opgroeiende dochter en 
de strubbelingen in een nieu-
we relatie kan ze er niet veel 
meer bij hebben. Haar broer 
die wel de nodige tijd aan het 
ziekbed kan doorbrengen, 
drukt Margherita met haar 
neus op de feiten: hun moe-
der zal niet lang meer leven. 
Ze neemt haar moeder mee 
naar huis om deze laatste fa-
se met haar door te kunnen 
brengen. 
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Castricum - Donderdag om-
streeks 16.55 uur vond een 
aanrijding plaats tussen een 
fietser en een zwaan op de 
Oranjelaan richting de roton-
de Soomerwegh. 

Ter hoogte van de voetgan-
gersoversteekplaats vloog er 
een zwaan over de weg van 
de ene naar de andere sloot. 
Deze zwaan kwam in bot-
sing met de fietser die ten 
val kwam. Hierbij liep de fiet-
ser lichte verwondingen op 
en omdat hij wat warrig was, 
is de man voor de zekerheid 
meegenomen ter controle 
naar het MCA. Hoe het met 
de zwaan is afgelopen is on-
bekend.

In botsing 
met zwaan

Limmen   Zondag omstreeks 
0.55 uur werd de hulp van de 
politie ingeroepen omdat er 
op de Kerkweg een man op 
straat lag die niet meer op 
kon staan. 
De man kwam van de ker-
mis en had aardig wat alco-
hol op. Hij kreeg een proces-
verbaal openbare dronken-
schap. 

In verband met de kermis is 
een alcoholcontrole gehou-
den op de Rijksweg in Lim-
men. Er zijn twee processen-
verbaal opgemaakt voor rij-
den onder invloed en er is 
een rijverbod uitgeschreven.

Van een koude 
kermis...

Tienervioolgroep op 
barok tot rockfestival

Regio - Op zondag 27 sep-
tember vindt een groot fes-
tival plaats in Kasteel Mar-
quette in Heemskerk. Er zul-
len 550 deelnemers mee-
doen uit de hele regio tus-
sen 11.55 en 21.30 uur. 
Koren, muziek- en dans-
groepen in diverse stijlen, 
treden op. Speciale gast is 
Thijs van Leer. Hij zal optre-
den met een fluitensemble 

van Muziekschool Heems-
kerk. Het optreden van de 
Tienervioolgroep uit Castri-
cum is in de Bloemenzaal 
van 13.15 tot 13.45 uur. De 
entree is gratis. Op de fo-
to boven Pauline van dans-
studio Fruns, Jan van der 
Schaaf op piano, Lieneke en 
Merel op viool. Onder Me-
gan, Mieke en Anouk met 
viool en dans.

Collecteren 
Leger des Heils  
Castricum - Het Leger des 
Heils zoekt collectanten voor 
de collecte van 30 novem-
ber tot en met 5 december. 
De opbrengst wordt gebruikt 
voor het sociaal maatschap-
pelijk werk van het Leger des 
Heils. 
Aanmelden via www.leger-
desheils.nl/collecte of bel 
036-5398175.

Akersloot - Danny Bizot 
heeft donderdagavond in de 
wekelijkse wedstrijd om de 
KPB-mountainbikecup de 
volle winst gepakt. Na Dan-
ny Bizot kwam Arie de Graaf 
de finish over gevolgd door 
Wilfred Knegt. 

Zege voor 
Danny Bizot

Jan Hoekstra opvolger 
van huisarts Buitenhuis

Castricum - Dokter Jan 
Hoekstra heeft per 1 ju-
ni de praktijk van dokter 
Buitenhuis aan het Korte-
naerplantsoen overgeno-
men.

Hij is begonnen met zijn 
huisartsenloopbaan in Am-
sterdam en werkte daarna 
enige jaren in Nieuw Zee-
land. Vorig jaar is hij in Cas-
tricum komen wonen met zijn 
vrouw en drie kinderen. Dok-
ter Hoekstra werkt samen 
met Rinske Maaskant, huis-
arts, om aan de toegenomen 
vraag naar een vrouwelijke 
huisarts te voldoen.
In Nieuw Zeeland heeft hij 
kennisgemaakt met nieuwe 
diagnostische mogelijkhe-
den en zo maakt hij nu ge-
bruik van echoapparatuur 

waarmee snelle diagnostiek 
mogelijk is. Kleine chirurgi-
sche ingrepen worden in de 
praktijk gedaan en er is ie-
dere week een huidspreek-
uur. Met dit alles worden on-
nodige wachttijden voorko-
men en aanspraak op het ei-
gen risico voorkomen. Ook is 
er een avondspreekuur. 
Er zijn praktijkondersteuners 
die gespecialiseerd zijn in di-
abetes, hart- en vaatziekten, 
complexe problematiek bij 
ouderen en een praktijk on-
dersteuner van de GGZ.
Bloedprikken kan iedere dag. 
In het pand zijn ook een fy-
siotherapeut en diëtiste aan-
wezig. Meer informatie is 
te vinden op  www.castri-
cum.praktijkinfo.nl. Huisart-
senpraktijk Hoekstra is open 
voor nieuwe inschrijvingen.

Heemskerk - Iedereen kan 
zingen! Makkelijker gezegd 
dan gedaan, maar toch is 
het zo. Tijdens een vierdeli-
ge cursus zangtechniek legt 
zangdocente Carolien Goe-
man precies uit wat iemand 
moet doen en hoe je moet 
oefenen om de stem op een 
gezonde manier te gebrui-
ken.
Heesheid, kriebel in de keel, 
pijn of spanning bij het zin-
gen zijn dingen die niet no-
dig zijn. Mits je weet wat je 
dan wél moet doen. 
De zangmethode die ge-
bruikt wordt is ‘Complete 
Vocal Technique’. Deze me-
thode is ontwikkeld door de 
Deense Cathrine Sadolin en 
is duidelijk en concreet. Ca-
rolien: ,,Als we allemaal het-
zelfde instrument hebben, 
dan zouden we er ook alle-
maal op moeten kunnen spe-
len? CVT is een heldere, po-
sitieve manier om elke zan-
ger verder te helpen, onge-
acht niveau of stijl. Dat deze 
methode werkt, is al vele ma-
len bewezen, zowel bij be-
ginners als bij professione-
le zangers. Zowel voor rock- 
en popzangers als klassieke 
zangers.” 
De workshop bevat uitleg 
van de werking van de stem 
en gelegenheid tot oefe-

nen met zangoefeningen en 
nummers uit de top 100. De 
lessen worden gegeven in 
Slot Assumburg in Heems-
kerk. 
De uit Santpoort afkomsti-
ge Carolien Goeman behaal-
de op 5 juni haar autorisatie 
als docent Complete Vocal 
Technique. Hiervoor studeer-
de zij drie jaar aan het Com-
plete Vocal Institute (CVI) in 
Kopenhagen. Zij geeft en-
kele dagen per week privé-
les, heeft haar eigen pop-
koor ‘Zingsation’ en geeft 
zij regelmatig workshops in 
de regio. Zie ook www.zang-
schoolcaroliengoeman.com.

www. .nl

www. .nl
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Symposium Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

,,Het afval van de een kan 
grondstof zijn voor een ander”
Castricum - Op 21 septem-
ber vanaf 19.30 uur vindt in 
het gemeentehuis een sym-
posium Maatschappelij-
ke Verantwoord Onderne-
men (MVO) plaats. Maarten 
Nijman is voorzitter van de 
werkgroep MVO bij de On-
dernemers Vereniging Castri-
cum. Hij roept ondernemers 
en andere belangstellenden 
op om aanwezig te zijn en 
vertelt waarom.
,,Sommige mensen den-
ken dat MVO een ingewik-
keld thema is. Bij de initia-
tiefnemers van de OVC be-
staat dat vooroordeel geluk-
kig niet. Sterker nog, MVO 
stond al op de agenda voor-
dat ik met de initiatiefnemers 
in contact kwam. Ik raakte 
natuurlijk wel snel enthousi-
ast om deze werkgroep me-
de te gaan vormgeven samen 
met Nanette, Chantal, Eric en 
Rob. Eerst hebben we samen 
de grote lijnen uitgezet en nu 
organiseren we dus een sym-
posium voor de leden van 
de OVC en andere geïnte-
resseerden. Duurzaamheid 
is voor ons allemaal van het 
grootste belang.”
Volgens Maarten zijn er vijf 
pijlers die voor maatschap-
pelijk verantwoord onderne-
men essentieel zijn. ,,MVO is 
een breed begrip en we heb-
ben binnen de werkgroep be-
sloten dit nader te focussen. 
Deels voor onszelf, maar ook 
om er OVC-activiteiten aan te 

kunnen koppelen. Die vijf pij-
lers zijn energie, coöperatief, 
ecologie, economie en hu-
man capital. Energie gaat om 
een omslag maken naar den-
ken in termen van energie. 
Alles kost energie, maar hoe 
ga je daar mee om? Bij co-
operatief gaan ondernemers 
samen sterker staan; ze den-
ken in ketens. En omdat ke-
tens elkaar kunnen aanvul-
len of synchroon kunnen lo-
pen, zullen ze samen succes-
voller zijn. Wij willen het on-
dernemen met respect voor 
natuur en een slimme kijk op 
gebruik van grondstoffen en 
recycling van afval bevorde-
ren onder de noemer eco-
logie. En met economie on-
derzoeken we of onderne-
mers samen een lokale eco-
nomie kunnen ontwikkelen, 
samen kijken naar mogelijk-
heden voor rentevrij krediet. 
En uiteraard ons Human Ca-
pital: ondernemers die weten 
dat iedereen waardevol is en 
dat alle ondernemers en in-
woners van Castricum kan-
sen verdienen op de arbeids-
markt. Ook streven we naar 
goede arbeidsomstandighe-
den voor werknemers in ont-
wikkelingslanden of lagelo-
nenlanden.”
De werkgroep wil in de toe-
komst verschillende activitei-
ten organiseren voor de le-
den en belangstellenden en 
heeft er voor gekozen om de 
spits af te bijten met een sym-

posium over afval. ,,Afval is 
voor iedere ondernemer her-
kenbaar en zichtbaar. Het is 
ook eenvoudig om uit te leg-
gen en mee te beginnen. Ie-
dere ondernemer heeft afval; 
ook al ziet het er bij dienst-
verleners anders uit dan bij 
een retailer of een aanne-
mer. Voor ondernemers biedt 
het thema meteen aankno-
pingspunten voor besparin-
gen én we kunnen gaan kij-
ken hoe we er als onderne-
mend Castricum voor staan: 
op basis van de cijfers van de 
TU Delft kunnen we onze ge-
meente gaan vergelijken met 
andere gemeenten in Ne-
derland. En natuurlijk per ty-
pe ondernemer en per bran-
che. Jan-Henk Welink van de 
TU Delft geeft landelijk veel 
workshops over afval als on-
derwerp en is een bekende 
naam binnen zijn vakgebied. 
Daardoor is hij in staat om 
veel kennis en ervaring tij-
dens de workshop te delen.”
,,Wie bekend is met de Crad-
le-to-Cradle-theorie zal het 
niet verbazen, maar afval is 
grondstof. Als ondernemer 
kun je veel slimmer met af-
val omgaan. Bedrijven die 
veel afval produceren, heb-
ben misschien niet in de ga-
ten dat ze veel grondstof pro-
duceren. Tijdens het sym-
posium zullen hier ook con-
crete voorstellen voor wor-
den gepresenteerd. Ik vind 
het waardevol als onderne-

mers de samenhang gaan 
zien. Niet ieder op z’n eigen 
eilandje. Het gaat volgens mij 
ook veel verder dan een paar 
simpele euro’s besparen. On-
dernemers kunnen naar hun 
processen gaan kijken en 
in ketens gaan denken. Het 
afval van de ene onderne-
mer kan letterlijk de grond-
stof zijn voor een ander. Be-
denk ook eens hoe de klan-

ten in dit proces kunnen wor-
den betrokken. Het delen van 
kennis met ondernemers le-
vert dat inzicht. En daarnaast 
levert het onderzoek vanuit 
de TU Delft meerwaarde. Als 
we zien hoe wij het doen in 
vergelijking met andere re-
gio’s, kan dat ook bijdragen 
aan een ambitie.” Aanmelden 
voor het symposium kan via  
info@ovcastricum.nl.

Henri Schuyt pakt uit 
voor vluchtelingen

Castricum - De bewoners 
van de Henri Schuytstraat 
vieren dit jaar burendag op 
26 september met een rom-
melmarkt. Speciaal voor 
‘Henri Schuyt Pakt Uit!’ ha-
len bewoners speelgoed, kle-
ding, boeken en curiosa van 
zolder om dit voor hun eigen 
deur te verkopen. De  rom-

melmarkt vindt plaats tussen 
12.00 en 16.00 uur. 

Anne Ruth Groen, bewoon-
ster van de straat: ,,Omdat 
we graag mensen helpen 
die hun eigen buurt moesten 
ontvluchten, steunen we met 
de opbrengst van de rommel-
markt deze vluchtelingen.”

Lezing rouwverwerking 
Regio - Vroeg of laat krijgt ie-
dereen te maken met verlies 
van dierbaren. Rouw en ver-
driet zijn hierop de reactie. 
Daar kan niemand omheen. 

Hoe het rouwproces verloopt 
is voor iedereen anders. Hier-
voor zijn geen wetmatighe-
den en er staat ook geen tijd 
voor zoals veel mensen den-
ken, ook niet over hoe lang 
het rouwproces zal duren. 

Alice Loeters persoonlijke uit-
vaartzorg organiseert hier-
over een informatieve avond.
Pastor Fons Captijn zal op de-
ze avond vanuit zijn jarenlan-
ge praktijkervaring met het 

begeleiden van rouwenden, 
een lezing houden over de 
verschillende aspecten van 
rouw. De lezing wordt afge-
wisseld met gedichten. 
Alice Loeters vertelt: ,,Gedich-
ten kunnen raken op zielsni-
veau, kunnen herkenning ge-
ven of je kunt er kracht uit 
putten om verder te gaan.” De 
avond vindt plaats op woens-
dag 7 oktober van 19.30 uur 
tot 21.30 uur in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord.

De lezing is gratis en ieder-
een is welkom. Aanmelding 
via mail: info@aliceloeters.nl 
of 0255-517452.

www. .nl

www. .nl

Collecteweek
Castricum - Van 11 tot en 
met 17 oktober wordt gecol-
lecteerd voor de Nederland-
se Brandwonden Stichting. Er 
worden vrijwilligers gezocht 
voor de straten; Schippers-
weide en omgeving, Charlot-
te Ruyslaan, Santmark, Helm-
kade en Piet Heinlaan en om-
geving. Aanmelden kan bij 
Natalie van der Kolk via tel.
nummer 0251-825832.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren: Castricum - 04-
09-2015: Fabe Mooij, zoon 
van Johannes A. Mooij en 
Wanderdina M. Opdam. 05-
09-2015: Ella Anna Bierhui-
zen, dochter van Peter J.W. 
te Kulve en Lotte Bierhuizen. 
06-09-2015: Ella Maria Kle-
ne, dochter van Duncan Kle-
ne en Maria T. Duin.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap: 
Castricum - 09-09-2015: Jo-
hannes J. van der Kooij en 
Ramona N. Krijger. Elders 
woonachtig - 04-09-2015: 
Michael P. van Duuren en 
Inge van Son. 05-09-2015: 
Robin J.F. Borgemeester en 
Judith M. Slagt.  

Big Swing Band
in Vredeburg

Limmen - Op zondag 20 
september start de Jazz Ses-
sion Club Vredeburg met een 
optreden van de Big Swing 
Band. De band bestaat uit 
22 actieve leden en staat on-
der leiding van bandleider 
Dirk Verhoef. Het repertoire 
van de band bestaat voor het 
merendeel uit muziekstukken 

van de allergrootste op big-
bandgebied, zoals Duke El-
lington, Count Basie, Glenn 
Miller. Aanvang 16.00 uur, de 
toegang is gratis. Het initia-
tief steunen kan door lid te 
worden voor zeven euro per 
jaar. Inlichtingen: Fred Tim-
mer, tel.: 072-5053414, tim-
merlimmen@kpnmail.nl.

Fado bij Toonbeeld
Castricum - Toonbeeld 
opent het nieuwe concert-
seizoen met een bijzondere 
zangeres: Daisy Correia. Op 
zondag 20 september treedt 
ze op met een klein ensem-
ble en een prachtig fado-re-
pertoire. Deze jonge fado-
zangeres, Amsterdams van 
geboorte met een Portuge-
se moeder, volgde een oplei-
ding aan de Academie Voor 
Lichte Muziek voor zang en 
won verschillende zangwed-
strijden. In 2013 studeerde ze 
af als zangpedagoge aan het 
conservatorium en heeft in-

middels haar eigen zangstu-
dio Cantus in Alkmaar. Daar-
naast doceert Daisy op de 
muziekschool in Schagen. 
Het concert begint om 15.30 
uur aan de Jan van Nas-
saustraat 6 in Castricum in 
de aula van Toonbeeld. 

Kaarten zijn te verkrijgen aan 
de zaal, bij de Readshop in 
Geesterduin, muziekhan-
del Borstlap in Bakkum, via 
www.toonbeeld.tv, Boekhan-
del Laan, Vivant op het Bak-
kersplein of 0251-659012. 
Foto: Sander de Goede.

Vitesse’22 overtuigend naar 0-4 zege 
Castricum - Van oudsher is 
WSV een lastige tegenstan-
der voor Vitesse. De degra-
datie twee seizoenen gele-
den werd gevolgd door een 
overtuigend kampioenschap, 
en dus een directe terugkeer 
in de derde klasse. Vorige 
week verloren de Wormers 
al met 4-0 bij Olympia Haar-
lem, dus was de ploeg ge-
brand op revanche. Maar af-
gezien van de eerste minuten 
werd de ploeg op alle fron-
ten afgetroefd door een goed 
en gedreven spelend Vitesse. 
De 0-4 eindstand op het sco-
rebord was dan ook slechts 
een matige afspiegeling van 
het grote krachtsverschil op 
de sportaccommodatie van 
WSV.

Al in de zesde minuut was 
het raak toen uit een aanval 
over rechts de bal belandde 
bij linkerspits Luuk ten Broek 
die de bal ineens op de pan-

toffel nam en de keeper heel 
fraai passeerde: 0-1. Een die-
pe perfect ingespeelde bal 
daarna van laatste man Rem-
co Beentjes op Robin Bak-
ker bracht de spits met een 
mooie beweging direct vrij 
voor de keeper en ditmaal 
wist hij heel beheerst de bal 
in de verre hoek te plaatsen: 
0-2. In de 50e minuut was 
Luuk ten Broek de verdedi-
ging weer eens te snel af en 
zijn afgemeten voorzet werd 

door Robin Bakker via de on-
derkant van de lat binnenge-
schoten: 0-3. 

Omdat die scherpte voor-
in ontbrak werd er nog maar 
één keer gescoord. Na een 
prima aanval over rechts liet 
Robin Bakker de verdedigers 
zijn hielen zien en legde de 
bal panklaar neer voor naar 
binnen gekomen Menno Pe-
ters die koelbloedig scoor-
de: 0-4.

Castricum - Een dag boor-
devol rustgevende, creatieve, 
sportieve en gezinsactivitei-
ten in het duin vindt plaats op 
zondag 27 september. PWN 
en Univé Verzekeringen or-
ganiseren samen de open 
dag. 
Deze dag, in en om Bezoe-
kerscentrum De Hoep, staat 

volledig in het teken van vi-
taliteit in de natuur. Ga boot-
campen, probeer wandel-
sport of ga met de kinde-
ren op ontdekkingstocht. De 
hele dag zijn er gratis work-
shops gericht op rust, crea-
tiviteit, beweging en gezin, 
waaronder ook natuurfoto-
grafi e. Daarnaast staan er 

Natuurlijk ontspannen in de duinen
kraampjes waar de bezoe-
kers voorlichting kunt krijgen 
over natuurlijk ontspannen. 
Vanwege het beperkte aantal 
plaatsen voor de workshops 
is vooraf aanmelden voor de 
workshops noodzakelijk. Dit 
kan via www.pwn.nl/eropuit 
of telefonisch via De Hoep: 
0251 661066.

Overleden: 
Castricum - 28-08-2015: Jo-
hannes Korsman, gehuwd 
met Elisabeth C. Hageman. 
04-09-2015: Renske Hou-
kes, weduwe van Hendrik 
Heevel. 04-09-2015: Anto-
nius A. Brugman, gehuwd 
met Henrica J. Meelhuijsen. 
05-09-2015: Catharina G. 
Haaker, weduwe van Corne-
lis J. Huijsmans. 07-09-2015: 
Bernarda Fikkert, weduwe 

van Aike Rouw. 07-09-2015: 
Willem B. Ebeling Koning, 
gehuwd met Elberta J. M.J. 
Nieuwenstein. 08-09-2015: 
Hendricus V. Greuter, ge-
huwd met Engelina M. Jonk. 
Limmen - 07-09-2015: Jaco-
bus A. Groot, gehuwd met 
Huberta M.M. Verdonk. 
Elders woonachtig - 06-09-
2015: Jacobus A. Boszhard, 
gehuwd met Johanna M. 
Klok.

Wandelen en dementie
Regio - Met mensen die de-
mentie een warm hart toe-
dragen wandelen in het 
duingebied? Dat kan op 25 
september met specialisten 
die eventuele vragen om-
trent dementie kunnen be-
antwoorden. 
Iedereen die zin heeft om 
mee te wandelen is wel-
kom, alleen, met partner of 
met het gezin. Maar let op, 
de wandeling is niet geschikt 
voor mensen die slecht ter 
been zijn, rolstoelen en kin-
derwagens.

Er wordt verzameld bij in-
gang Rijkssraatweg van het 
Noord-Hollands Duinreser-
vaat tegenover de Patato-
loog, bij het informatiebord 
naast de parkeerplaats om 
9.15 uur. Vertrek om 9.30 uur. 
De wandeling is 4,5 km lang 
op basis van de reeds ge-
markeerde route. Een duin-
kaart is nodig. Onderweg kan 
er omstreeks 10.30 uur tegen 
een gereduceerd tarief aan-
geboden door Gasterij Kruis-
berg koffi e/thee met wat lek-
kers genuttigd worden.  21 

september 2015 is door de 
Wereld Gezondheid Organi-
satie uitgeroepen tot Wereld 
Alzheimer Dag (WAD).  In 
en rond deze week organi-
seert de dementieketen sa-
men met de aangesloten le-
den activiteiten waaraan in-
woners veelal kosteloos aan 
kunnen deelnemen. 

Een overzicht van de acti-
viteiten staat op op http://
www.alzheimer-nederland.
nl/ midden-kennemerland/
wereld-alzheimer-dag.aspx 
onder ‘wereld alzheimer dag’. 
Deze wandeling is daar een 
onderdeel van.

Limmen - Tussen woens-
dag 9 september 22.00 uur 
en donderdag 10 september 
9.00 uur werd ingebroken in 
een personenauto die gepar-
keerd stond op de Fortuna in 
Limmen. Weggenomen wer-
den een stuur, navigatiesy-
steem en airbag.

Diefstal stuur 
en meer 
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Elly de Waard bij Laan
Castricum - Zondag 20 sep-
tember verzorgt de jubila-
ris Elly de Waard vanaf 14.00 
uur een lezing bij kantoor-
boekhandel Laan. Op 8 sep-
tember is ze 75 jaar gewor-
den en ter ere daarvan is 
haar boek: ‘De zon is vrou-
welijk’ opnieuw uitgegeven. 
Het boek bestaat uit een se-
lectie van haar mooiste werk 
tot nu toe. De lezing is gratis 
toegankelijk.
Elly de Waard (1940) schreef 
meer dan vijftien jaar over 
popmuziek voor de Volks-

krant en Vrij Nederland en 
gold als een van de spraak-
makers op dit terrein. Ze de-
buteerde laat als dichter, in 
1978, met de bundel Afstand. 
In haar nieuwe bundel: ‘De 
aarde, de aarde’, keert Elly de 
Waard terug naar een aarde 
‘in het halogeen’: klimaatver-
andering, beursmanipulatie, 
overstromingen en zelfs de 
ondergang van onze bescha-
ving komen aan bod, evenals 
de troost van bomen en, als 
vanouds, de perikelen van de 
liefde. 

IJmondpop in De Bakkerij
Castricum - Terwijl de vrij-
willigers van de Vereniging 
Vrienden van De Bakkerij 
de laatste hand leggen aan 
de begin oktober te openen 
nieuwe zaal, wordt er de ko-
mende twee weekenden nog 
gewoon live-muziek gepro-
grammeerd in het cafége-
deelte, met op zaterdag twee 
IJmondbands op het podi-
um. Eerst de Beverwijkse vijf-
mansformatie Starmont: al-

ternatieve pop met melodi-
euze riffs en opzwepende rit-
mes. 
Daarna is het de beurt aan 
hun plaatsgenoten Ride The 
Fader (foto). De gitaar/bas/
drums opstelling roept her-
inneringen op aan jaren 90 
trio’s. et adres is Dorpsstraat 
30 van 21.00 tot 2.30 uur. Toe-
gang is gratis. Vrijdagavond 
is De Bakkerij ook gewoon 
geopend. 

Bijzonder orgelconcert
Castricum - Op vrijdag 25 
september vindt in de Pan-
cratiuskerk een bijzonder or-
gelconcert plaats van de vas-
te organisten van de kerk. 
Medewerking wordt verleend 
door zes organisten. Het 
zijn Dirk van Egmond, Wim 
Boerstoel, Theo Bijlenga, 
Iwan van Amsterdam, Wendy 
Leonards en Ronald Schol-
laart. Verdere medewerking 
wordt verleend door de zan-

geres Ank van Baar. Bijzon-
der is verder dat ook het he-
renkoor St. Pancratius onder 
leiding van Joost Doodeman 
zingt. Het concert begint om 
20.00 uur. Aangeraden wordt 
een kussentje mee te nemen. 
Er is een pauze met koffi e en 
thee. De toegang is gratis. Na 
afl oop van het concert is er 
een deurcollecte.  Het adres 
van de kerk is Dorpsstraat 
113 in Castricum.

De beklemmende realiteit 
uit het Midden-Oosten

Castricum - Hyena’s en de 
meisjes van maneschijn is 
het beklemmende debuut 
van de Iraanse Alkmaarder 
Amir Chitzan. 
Op donderdag 15 oktober 
verzorgt Amir Chitzan in de 
bibliotheek van Castricum 
een lezing over zijn leven in 
Iran. 

Hij vertelt dan over zijn vlucht 
naar Nederland en de tot-
standkoming van zijn boek. 
Aanvang 20.00 uur. De toe-
gang is 4,00 euro en voor bi-
bliotheekleden en 3,00 euro.
Aanmelden kan op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl.

Herinrichting bibliotheek 
Castricum - De bibliotheek 
in Castricum is van maandag 
28 september tot en met za-
terdag 10 oktober gesloten. 
Tijdens deze periode wordt 
de bibliotheek verbouwd en 
gedeeltelijk opnieuw inge-
richt. De verbouwing maakt 
onderdeel uit van een groter 
project namelijk de verbou-
wing van Nieuw Geesterha-
ge tot cultureel centrum in-
clusief muziekschool.
Tijdens de eerste fase van de 

bouw krijgt de bibliotheek 
een tijdelijke ingang die nu 
al zichtbaar is in de muur van 
het leescafé. Op dit moment 
wordt het groengebied rond-
om de bibliotheek aangepast 
zodat toegang tijdens de ver-
bouwing mogelijk blijft. 
Tijdens de sluitingsdagen 
kan men voor het lenen en 
inleveren van materialen te-
recht in Limmen, Lage Weide 
2a of Akersloot, Rembrandt-
singel 1. De uitleentermijn is 

tijdens deze periode verlengd 
met twee weken.
Via de website is het ook mo-
gelijk veel zaken zelf te re-
gelen, zoals het verlengen 
van de geleende materialen, 
de catalogus raadplegen en 
boeken reserveren. 
Na de sluiting gaat de ver-
bouwing door tot halverwe-
ge december. Dit brengt mo-
gelijke overlast door breek-
werkzaamheden met zich 
mee. 

Castricum - Op woensdag 23 
september, in de week tegen 
pesten, staat Auticafé Cas-
tricum in het teken van pes-
ten. Helen Wildeboer, trainer 
is spreker op deze avond. Aan-
vang 20.00 uur in de Juliana 
van Stolbergschool. Toegang: 
gratis. Vooraf aanmelden via 
tel 0251 –679333 of auticafe-
castricum@hotmail.com.  

Praten over 
pesten Auticafé

Hilde in de schelpenkar
Bakkum - In het kader van 
het monumentenweekein-
de werd de Bakkumse schel-
penkar Jacob van het Strand-
vondstenmuseum met het 
paard Milano een stukje ‘ge-

mend’ door Hilde, die speci-
aal voor deze gelegenheid 
naar Heiloo was gereden. 

Op de foto is Hilde te zien 
met Ronald Cats. 

Castricum - Appartemen-
tencomplex Clematis aan de 
Admiraal de Ruyterlaan is 
overgegaan van een centra-
le gasverwarming naar duur-
zame verwarming via zoge-
noemde bodemwarmtewis-
selaars. Het is de vlag op een 
project van CALorie, dat het 
initiatief nam om grotere ge-
bouwen in Castricum de mo-
gelijkheid te bieden op een 
rendabele manier te verduur-
zamen. In Kodi Energiebe-
sparende Technieken vond 
CALorie een kundige en be-
trouwbare uitvoerende par-
tij. De partijen hopen dat na 
deze ‘pilot’ andere grote ge-
bouweigenaren volgen.

Flat Clematis is 
nu duurzaam

Week van de dementie
Regio - 21 september is door 
de Wereld Gezondheid Orga-
nisatie uitgeroepen tot We-
reld Alzheimer Dag.  Voor 
mensen met dementie en 
hun naasten organiseren de 
locaties van ViVa! Zorggroep 
en Zorgbalans in de regio al-
lerlei activiteiten op het ge-
bied van fi lm, muziek of be-
wegen waaraan mensen met 
dementie en hun mantelzor-

gers uit de wijk die nog thuis 
wonen deel kunnen nemen. 
In het kader van de demen-
tieweek worden verschillen-
de organisaties/winkeliers 
getraind in het herkennen 
van de signalen van demen-
tie. Zij ontvangen een sticker 
waarmee zij laten zien dat zij 
dementievriendelijk zijn. Het 
activiteitenprogramma staat 
op www.vivazorggroep.nl. 
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Limmen pakt fors uit 
tijdens de kermis: 8-2 
Limmen - Het tweede week-
end van september, ieder-
een uit Limmen weet dat 
het dan Limmer kermis is en 
dat op de zondag om 14.00 
uur de plaatselijke voetbal-
club aftrapt voor de fameu-
ze kermiswedstrijd. Wijk aan 
Zee was uitgenodigd om 
als tegenstander te funge-
ren. Ruim 1.000 toeschou-
wers stonden rond het veld. 
Na een wat aftastend begin 
bij beide ploegen was het 
Wijk aan Zee die wat beter in 
de wedstrijd kwam. Doelman 
Randy Scheerman maakte bij 
het uitverdedigen een klas-
sieke fout en de spits van 
Wijk aan Zee scoorde 0-1. 
Limmen had een minuut of 
tien nodig om zich te herpak-
ken, maar de aanval waar de 
1-1 uitkwam was van grote 
klasse. De lange bal op Jordy 
Siepel was precies op maat 
en de inzet onhoudbaar voor 
de keeper van de gasten. De 
2-1 was weer van grote klas-
se; de corner van Emiele 

Veldt kon nog worden uitver-
dedigd, maar tegen die kap-
beweging en weer een uit-
stekende voorzet van Emie-
le hadden de gasten geen 
antwoord. Jack van der Reep 
klopte de bal binnen. Na de 
rust volgde uit een corner 
de 2-2. Het was wachten tot 
de zestigste minuut toen de 
wedstrijd ontplofte. De wissel 
van Paul Zeeman voor Stan 
Donker had nog niet plaats-
gevonden of Paul had de 3-2 
op zijn naam staan. Wat de 
toeschouwers daarna voor-
geschoteld kregen, was in 
al die fameuze kermiswed-
strijden nog niet gezien. Wijk 
aan Zee werd helemaal over-
lopen. Het waren Jan Welbo-
ren (2x), Paul Zeeman nog 
(2x) en Jim Ruiter (1x) die 
de eindstand van 8-2 op het 
scorebord zetten. De volgen-
de thuiswedstrijd is zondag 
27 september tegen Vitesse 
’22, de eerste derby van het 
seizoen op Dampegheest. 

Heemskerk - Zondag 20 
september wordt een spiri-
tuele beurs gehouden in het 
Sportcentrum Heemskerk 
van 11.00 tot 17.00 uur.

Er zijn paragnosten, helder-
zienden, mediums, kaarleg-
sters, men komt meer te we-
ten over aura-fotografi e en 
psychmetrie, er zijn sieraden 

Spirituele beurs Mesologie voor 
chronische klachten

Bakkum - Tineke van Roon 
heeft een praktijk voor me-
sologie op de oude Parklaan 
in Bakkum en in Beverwijk. 
Deze vorm van geneeskun-
de, die een aantal natuurge-
neeswijzen combineert met 
reguliere medische kennis, 
kan voor iedereen van grote 
waarde zijn, vooral voor men-
sen met chronische klach-
ten. De mesoloog streeft er-
naar dat mensen hun eigen 
evenwicht of balans vinden 
of hervinden.
,,De mesoloog kijkt naar de 
hele mens en gaat niet uit 
van de klacht maar van de 
dieperliggende oorzaak”, ver-
telt Tineke. ,,Verbanden tus-
sen de klacht of klachten, de 

voeding, leefgewoonten en 
achtergrond worden beke-
ken.
Men kan bijvoorbeeld met 
klachten als vermoeidheid, 
maag- darmproblemen, 
hoofdpijn,  gewrichtsklach-
ten, huidproblemen, aller-
gieën, somberheid et cete-
ra bij de mesoloog terecht. 
De behandeling kan bestaan 
uit voedings- en leefadvie-
zen, voedingssupplementen, 
en homeopathische midde-
len of kruiden. Maar bewust-
wording, motivatie en eigen 
verantwoordelijkheid zijn ook 
van belang.”
Voor meer informatie tel: 06-
18740363 of  www.mesolo-
giecastricum.nl. 

te koop, boeddha’s, welness-
producten en edelstenen. 
Van 11.00 tot 12.00 uur geldt 
vijftig procent korting op de 
toegangsprijs, 2,50 in plaats 
van 5,00 euro. Kinderen tot 
twaalf jaar kunnen onder be-
geleiding gratis naar binnen. 
Iedere 25e bezoeker krijgt 
desgewenst een gratis con-
sult. De organisatie is in han-
den van Pracht en Kracht van 
het Licht. Het adres is Kerk-
weg 221. 

Limmen - Fit4lady organi-
seert op haar vijftien locaties 
een ‘Najaars Afslank Onder-
zoek’ en draagt daarmee bij 
aan onderzoekhart- en vaat-
ziekten bij vrouwen. Hart- en 
vaatziekten vormen doods-
oorzaak nummer een bij 
vrouwen. Regelmatig sporten 
en een lager vetpercentage 
zijn van grote invloed op het 
goed functioneren van hart 
en bloedvaten.
Op de sportscholen voor 
vrouwen van Fit4lady kunnen 
per vestiging honderd vrou-
wen deelnemen aan het on-
derzoek. Doel is om resultaat 
te halen door doelgericht aan 
gewicht en gezondheid te 
werken in vijf weken.
De vrouwen beginnen met 
een fi theidstest, inclusief me-
ting van gewicht, lichaams-
vetpercentage en de Body 
Mass Index. Gedurende vijf 
weken sporten zij twee of 
drie keer per week met bege-
leiding van ervaren trainsters. 
Hier hoort ook een speciale 

buikspiertraining bij. Het gaat 
om een persoonlijke training 
op eigen niveau. Na vijf we-
ken volgt weer een fi theids-
test en een analyse van al-
le gegevens. De deelnemers 
krijgen bovendien een voe-
dingsadvies en tips voor het 
bereiken van een gezond ge-
wicht.  
De resultaten van het totale 
onderzoek worden anoniem 
gerapporteerd aan de Hart-
stichting. Meedoen aan het 
onderzoek kost 47,95 euro, 
hiervan wordt tien euro ge-
doneerd aan de Hartstich-
ting. Aanmelden kan tot en 
met 29 september, de start-
datum van het onderzoek. In-
stromen kan nog tot en met 
15 oktober. Aanmelden via 
www.fit4lady.nl/afslankon-
derzoek.
Fit4lady is de grootste Ne-
derlandse fi tnessketen voor 
vrouwen.  In deze regio is Fit-
4lady gevestigd aan De Drie 
Linden 3 te Limmen, naast 
Univé.

Open lessen 
bij Toonbeeld
Castricum - Vanaf 12 sep-
tember organiseert Toon-
beeld een Open Lessen 
Week. Een week waarin ie-
dereen, jong en oud, mee kan 
doen met beeldende lessen. 
Alle kinderen in basisschool-
leeftijd konden op woens-
dagmiddag terecht voor 
schilderen, keramiek en een 
beeldende cursus die is be-
gonnen op 16 september. 
Volwassenen kunnen nog 
meedoen aan tekenen en 
schilder en op 16 september 
van 19.30-22.00 uur, beeld-
houwen, 16 september van 
19.30-22.00 uur. Schilderen 
op 19 september van 10.00-
12.30 uur en keramiek op 28 
september maandag 19.30-
22.00 uur. Voor alle open les-
sen geldt dat de les vrijblij-
vend kan worden gevolgd en 
alleen dan wordt betaald als 
men zich voor de hele cursus 
aanmeldt. Aanmelden kan 
via tnbeeld@xs4al.nl of bel 
0251-659012. Alle informa-
tie staat ook op www.toon-
beeld.tv. 

IJmuiden - Zondag 20 sep-
tember wordt op het Velser-
duinplein achter de Hema de 
laatste kofferbakmarkt van 
dit seizoen gehouden. 

De kofferbakmarkt staat 

Kofferbakmarkt weer vol met auto’s met goe-
deren die te koop zijn. De 
markt wordt gehouden van 
08.00 tot 15.00 uur. Deelne-
men aan deze markt is mo-
gelijk. De kosten zijn van-
af 10 euro per auto. Meer in-
formatie: 0255-518380 of 06-
57539029.

Castricum - Music-Train 
houdt op zaterdag 26 sep-
tember de jaarlijkse rommel-
markt in de Maranathakerk. 
Van 9.00 tot 13.00 uur kan 
iedereen op zoek gaan naar 
goedkope fototoestellen, kof-
fers, huishoudelijke spullen 
en speelgoed. 

Tussen alle boeken, platen 
en dvd’s kunnen zeldzame 
exemplaren zitten. Voor de 
bezoekers is er tevens koffi e 
of thee met iets lekkers en en 
loterij. De opbrengst is voor 
het koor Music-Train. Vanaf 
vrijdag 25 september 14.00 
uur is het mogelijke spullen 
te brengen in de kerk. Bel 
met vragen naar 0251 656811 
of 0251 319151.

Rommelmarkt 
Music-Train 

Mesologie voor 
chronische klachten

Bakkum - Tineke van Roon 
heeft een praktijk voor me-
sologie op de oude Parklaan 
in Bakkum en in Beverwijk. 
Deze vorm van geneeskun-
de, die een aantal natuurge-
neeswijzen combineert met 
reguliere medische kennis, 
kan voor iedereen van grote 
waarde zijn, vooral voor men-
sen met chronische klach-
ten. De mesoloog streeft er-
naar dat mensen hun eigen 
evenwicht of balans vinden 
of hervinden.
,,De mesoloog kijkt naar de 
hele mens en gaat niet uit 
van de klacht maar van de 
dieperliggende oorzaak”, ver-
telt Tineke. ,,Verbanden tus-
sen de klacht of klachten, de 

voeding, leefgewoonten en 
achtergrond worden beke-
ken.
Men kan bijvoorbeeld met 
klachten als vermoeidheid, 
maag- darmproblemen, 
hoofdpijn,  gewrichtsklach-
ten, huidproblemen, aller-
gieën, somberheid et cete-
ra bij de mesoloog terecht. 
De behandeling kan bestaan 
uit voedings- en leefadvie-
zen, voedingssupplementen, 
en homeopathische midde-
len of kruiden. Maar bewust-
wording, motivatie en eigen 
verantwoordelijkheid zijn ook 
van belang.”
Voor meer informatie tel: 06-
18740363 of  www.mesolo-
giecastricum.nl. 
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Het Kleurenorkest sluit 
aan bij Stichting Flore

Limmen - De besturen van 
Stichting Het Kleurenorkest 
en Stichting Flore hebben 
het voorgenomen besluit ge-
nomen om basisschool Het 
Kleurenorkest in Limmen 
per 1 januari 2016 aan te la-
ten sluiten bij Stichting Flo-
re. Het Kleurenorkest is daar-
mee de 28e basisschool on-
der het bestuur van Stichting 
Flore en de tweede school in 
Limmen. Onder de vlag van 
Flore verzorgt basisschool De 
Kerkuil reeds basisonderwijs 
in Limmen. 
Om in de toekomst voor over-
heidsbekostiging in aanmer-
king te blijven komen dient 
de school in vijf jaar tijd sub-
stantieel te groeien óf aan-
sluiting te zoeken bij een 

groter bestuur met meer-
dere scholen. Als zelfstan-
dige school kan de school 
met haar thans 105 leerlin-
gen na het schooljaar 2015-
2016 niet verder. Het bestuur 
is daarom op zoek gegaan 
naar een grotere schoolor-
ganisatie om daar uitgaande 
van eigen identiteit en onder-
wijsconcept bij aan te sluiten. 
Stichting Flore verzorgt thuis-
nabij basisonderwijs voor ie-
der kind. De 27 Flore-scholen 
zijn één in verscheidenheid. 
Iedere school heeft zijn ei-
gen gezicht, onderwijsstijl en 
werkwijze. Zo is er een Dal-
ton- en een Jenaplanschool, 
scholen die functioneren als 
integrale kindcentra en een 
speelleerplein. 

Eerste paal voor nieuwe 
pand Kaptein in Heiloo

Heiloo - Vrijdag 11 sep-
tember heeft R. Kaptein sa-
men met zijn kleinkinde-
ren het startsein gegeven 
voor de bouw van het nieu-
we pand van Kaptein door 
samen symbolisch de eer-
ste paal te slaan. Dit gebeur-
de in De Boekelermeer na 
een  woord van welkom door 
Mireille Kaptein, directeur 
van de Kaptein Groep. Kap-
tein, de kaasfabriek die nu 
schuin achter het NS-stati-

on te vinden is,  verhuist van 
Castricum naar Heiloo en dat 
geldt ook voor de vestiging in 
IJmuiden. 
Het nieuwe pand heeft een 
strakke uitstraling waarbij 
veel aandacht geschonken is 
aan duurzaamheid. Als alles 
volgens planning verloopt, 
vindt de oplevering medio 
2016 plaats. Kaptein heeft als 
doel gesteld om eind 2016 
volledig operationeel te zijn. 
Foto: Ricardo Marcker. 

Castricum - Donderdag om 
11.00 zijn de vrijwilligers van 
de brandweer uitgerukt naar 
de Willem Lodewijkstraat 
waar in een voortuin een 
gasleiding was geraakt tij-
dens graafwerkzaamheden. 
De leiding is veilig dichtge-
tapt in afwachting van het 
gasbedrijf. In de woning van 
de buren heeft de brandweer 
een meting verricht omdat 
er een behoorlijke gaslucht 
waarneembaar was. Dit is 
verholpen door goed te ven-
tileren.
Eerder die week, op maan-
dag 7 september rond 20.30 
uur, werd de brandweer op-
geroepen voor een contai-
nerbrand aan de Vondelstraat 

bij de gymzaal van de Cune-
raschool. De container is met 
de inhoud van de watertank 
van de tankautospuit snel 
geblust. Vrijdag om 17.20 uur 
is de brandweer van Limmen 
uitgerukt naar de Tulpenveld 
in Castricum voor een mel-
ding van een binnenbrand. 
Ter plaatse bleek er geen 
brand te zijn, maar er defecte 
cv ketel waar veel stoom uit-
kwam. Zondag om 12.30 uur 
is de brandweer Limmen uit-
gerukt voor een brandje in 
een bouwkeet langs de Pro-
vincialeweg, maar dit bleek 
loos alarm te zijn. De rook 
kwam gewoon uit een cv-
pijpje van de bouwkeet. Foto: 
Hans Peter Olivier.

Grote Clubactie van start
Castricum - Vanaf 19 sep-
tember komen kinderen weer 
langs de deuren om loten van 
de Grote Clubactie te verko-
pen. Ook uit Castricum doen 
clubs mee aan de jaarlijkse 
actie om de clubkas een fi -
nanciële injectie te geven. 
Tachtig procent van de op-
brengst van de loten gaat di-
rect naar de verenigingen. 

De resterende 20% gaat naar 
de prijzen en de organisatie. 
Met de aankoop van loten 
maakt men kans op prijzen. 
Dit jaar doen B.C. Castricum, 
CSV Handbal, TV Castricum, 
F. C. Castricum, Castricumse 
Rugby Club, MHC Castricum, 
gymnastiekvereniging DOS 
en De Springplank mee aan 
de actie.

Uilenballen
pluizen 

Heiloo - Woensdag 16 sep-
tember is het mogelijk in 
het kantoor van Landschap 
Noord-Holland door volwas-
senen én kinderen uilenbal-
len te pluizen. Ze dragen bij 
aan het onderzoek dat Land-
schap Noord-Holland heeft 
opgezet naar de zeldzame 
noordse woelmuis. Met pin-
cet, tandenborstel en zoek-
kaart gaan vrijwilligers aan 
de slag om muizenbotjes en 
schedeltjes uit uilenballen 
te sorteren. Op deze manier 
proberen onderzoekers meer 
zicht te krijgen op het voor-
komen en de verspreiding 
van de bijzondere noordse 
woelmuis in Noord-Holland. 
Het programma begint met 
soep met stokbrood en ein-
digt waarschijnlijk met een 
vleermuisexcursie en/of bos-
uilenexcursie in het Heilooër-
bos. Van 18.00 tot 21.00 uur 
aan de Rechte Hondsbos-
schelaan 24a, Heiloo. Meer 
informatie en aanmelden 
www.gaatumee.nl.

Samen eten uit 
de natuur

Castricum - Op zaterdag 19 
september wordt de excursie 
‘eten in de natuur’ georga-
niseerd vanuit camping Ge-
versduin. Tijdens de excur-

sie worden duindoornbessen 
geplukt, waar vervolgens lek-
kere gerechten van worden 
gemaakt. De excursie is van 
15.00 tot 17.00 uur en kost vijf 
euro. Inschrijven bij de re-
ceptie, tel.: 0251 661095 of 
stuur een e-mail naar info@
campinggeversduin.nl.

Castricum - Op dinsdag 
22 september van 19.30 tot 
21.30 uur is er in De Kern een 
lezing van notaris Kienhuis 
over het levenstestament. Er 
komen allerlei vragen aan de 
orde over onderwerpen waar 
iedereen mee te maken kan 
krijgen bij het ouder worden. 
De lezing is georganiseerd 
door het Vrouwen Contact 
Castricum en voor iedereen 
toegankelijk. Entree vier euro.

Lezing over 
levenstestament

Regio - Op zondag 27 sep-
tember organiseert Stichting 
Vrienden van Sighet een na-
jaarsmarkt op het terrein van 
de GGZ in Heiloo. Er zullen 
ongeveer honderd kramen 
zijn en kinderactiviteiten en 
muziek van Soul ‘n Beyond. 
De markt is van 11.00-17.00 
uur, de opbrengst voor Roe-
menië.

Najaarsmarkt
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